Referat fra fælles menighedsrådsmøde den 27-09-2011.
Sted.:
Tidspunkt.:

Præstegården, konfirmandstuen.
Staby mødes kl. 18.30, fællesmøde kl. 19.30

Dagsorden.:
1) Valg af referent (sekretær).
2) Gennemgang af referat fra menighedsrådsmøde 16-08-2011, og eventuel underskrivelse af protokol.
3) Orientering v. formændene
Børnekor i samarbejde med skolen
i. Børnekor starter i morgen, der kom ingen til forældremøde den 10. august, der
starter 7 – 8 børn. Der kan være et problem med at de fleste der vil deltage er fra 3.
klasse, og 3. klasse plejer også at have minikonfirmand.
Fremtiden for de 2 menighedsråd, samarbejde og fællesmøder
i. Madum menighedsråd har ikke afklaret deres situation og diskussionen overføres til
næste møde. Formændene forsøger efter Madums afklaringsmøde at udarbejde
udkast til kalender for næste kirkeår.
Avis – Per har ikke undersøgt dette, overgår til næste møde.
Computer og projektor, vil løbe op i ca. 15.000,- inkl. moms + eventuelle udgifter til
tømrer/maler. Investeringen udsættes til januar.
Kursus kontaktperson/formand – Per har undersøgt dette.
i. Der er ingen planlagt så dette må udsættes.
Kursus om kirken for børn og unge
i. Spørgsmål om indkøb/dekoration af konfirmandstuen. Ideen blev skudt til hjørne, vi
arbejder videre med eventuelle billeder, til konfirmandstuen til næste år.
Salmefestival
i. Skal arrangeres i 2012 som en uge hvor der skal være en masse arrangementer i
provstiets kirker, og hvor det ellers kan foregå.
Kirkefolder for kirker i Holstebro kommune.
i. Vi kan godt lide det gamle format, og mener ikke gudstjenestelisten er så relevant,
også fordi det giver en meget tidlig deadline for indlevering af gudstjenestelisten.
Hvordan går det med konfirmander og minikonfirmander?
i. Konfirmanderne er startet ved konfirmandgudstjenesten tirsdag aften og havde de
første timer onsdag. Holdet i år virker meget engagerede. 1. november kl. 19 skal
der være en aften med Niels Krøjgaard, med emnet ”Er der mere mellem himmel og
jord?” Dette annonceres i dagspressen. Minikonfirmand starter Kristina op tirsdag
den 4. oktober, der er lagt program for de 7 gange det skal forløbe over.
4) Orientering v. sognepræsten.
Brev fra RAMS, om at skolen i år i samarbejde med Ulfborg sender et hold elever til Ribe.
Skolen slutter den 16. december, Pia Lützen må bestilles til denne gudstjeneste.
Præsteboligens status skal på som punkt ved næste møde. Altså på den måde, om man kunne
tænkes at afhænde præsteboligen, for så at bygge et sognehus tæt på kirken.
5) Mødeudvalget
Ane Thomsen
i. Hvordan gik høstgudstjeneste, markedsgudstjeneste og fyld Danmarks kirker?
1. Der var mange mennesker også ikke kirkevandte, musikken var
imponerende.
2. Til høstgudstjeneste var der 38 fremmødte i Staby og 15 i Madum, det var
for begge kirker færre end sidste år. Men ellers havde vi en fin dag i begge
kirker. Høstofferet fra Madum går til værestedet. Man skulle måske
overveje at holde høstgudstjeneste anden søndag i
ii. Filmklub

6)

7)

8)

9)

1. Vi planlægger at vise.:
a. Jeg har elsket dig så længe
b. De usynlige
c. London River
iii. Natkirke
1. Der annonceres 2 gange forud for arrangementet, der finder sted fredag den
28. oktober kl. 20 til 22.
iv. Spaghettigudstjeneste 11. oktober
1. Bodil Poulsgaard er bestilt til at lave mad.
Julekoncert med Vocalline 7. december kl. 19.30 i Ulfkjær kirke.
Der er et arrangement med Tina Lynderup og Villy Egemose under forberedelse til
julekoncert ultimo 2012.
Inger K. Andersen
Orientering fra kassererne
Svend Aage Jeppesen
i. Gennemgået på Stabys formøde.
ii. Svend Aage gav igen udtryk for frustration over det nye system.
iii. Der var 3anmærkninger til regnskab for 2010.
Arne Søgaard
i. Arne luftede også sin frustration over det nye system, og især at selv fagfolk ikke
kan gennemskue systemet således at de kan gøre det korrekt.
ii. Der var mange anmærkninger til regnskab for 2010.
iii. Det blev debatteret hvorvidt Madum menighedsråd skulle skifte regnskabsfører
eventuelt til Krøjer Pedersen.
iv. Per tager et møde med Thorkil Sohn, samt efterfølgende skriver en mail til de andre
sogne i gammel Ulfborg Vemb, hvori vi spørger til hvorledes de ser på det nye
regnskabssystem, og hvorvidt de deler vores frustrationer.
Nyt fra præstegårdsudvalget, v. Per
Sten ved præstegård
Udlejning af præstegårdsjorden - jagt
i. Da der ingen bud er indkommet ved første udbud, udbydes jorden igen inklusive
jagt. Der annonceres den 4. og 11. oktober med svarfrist den 20. oktober.
Igangværende arbejder
i. Der er kommet gang i arbejderne ved præstegården. Der er tilbud på vej vedrørende
fældning af træet ved garagen.
Nyt fra kirke & kirkegård
Ingrid Bennedsgaard
i. Muranker, afventer.
ii. Borebiller, afventer.
iii. Affaldsplads, arbejdet påbegyndes snart.
iv. Brandalarm er installeret.
v. Rømer glas er bestilt til at reparere vindue.
vi. Træ på kirkegården skal fjernes, der skal rodfræses.
vii. Marlene Skovhus, vil være fast afløser for kirkesanger.
viii. Nøgler er registreret og kvitteret for, der mangler én vi ved hvor er gået tabt.
ix. Bevaringsværdige gravminder, brev fra Holstebro Museum er modtaget.
x. Elektronisk hygrometer er indkøbt og installeret.
Kristian Jensen
i. Automatisk låsning – ansøgning indsendes.
ii. Reparation af kalk/puds udskydes til næste år.
iii. Per igangsætter proces omkring kirkegårdskonsulent.
Nyt fra medarbejderne

Bent
i. Bent har fået ny telefon og nummer 23623675.
ii. Affaldsbunke er blevet påtalt.
iii. Bent har kigget på Karup kirkegård. Tur vil blive arrangeret til denne og
Egekirkegården.
Lene
i. Intet at bemærke.
10) Eventuelt.
Ane Thomsen, 1. søndag i advent indsamles der til julehjælpen, dette skal annonceres i
kirkebladet.
11) Lukket dagsorden.
Vel mødt, Birgitte står for kaffen
Birgitte
Per

Tlf.: 97 49 15 71
Tlf.: 22 77 52 91

